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Diskové pole společnosti Bosch pro digitální video řady
DVAS Premium je zkonstruováno pro nejnáročnější aplikace
ukládání digitálního videa v zabezpečovacím sektoru a
poskytuje vysokou kapacitu, neomezenou flexibilitu a
bezkonkurenční spolehlivost

Funkce

Pole Bosch DVSA uspokojí neustále rostoucí požadavky
technologie CCTV pro video – vysokou rychlost nahrávání,
výkonné přehrávání, nepřetržitou spolehlivost a obrovskou
kapacitu. Díky plnému zabezpečení podle standardu RAID 5
a pevným diskům SATA-II se skvěle hodí pro případy, kdy je
nutná nejvyšší úroveň dostupnosti dat.

Modely Premium představují plně vybavená disková pole
RAID 5. Vzhledem k důrazu na nepřetržitou spolehlivost jsou
všechny důležité součásti uvnitř bezdrátového modulárního
šasi, včetně zásuvek pro jednotky, napájecích zdrojů a
chladicích modulů, vyměnitelné za chodu.

Modely DVSA Premium společnosti Bosch jsou také určeny
pro rozšiřování. Dva porty Gigabit Ethernet umožňují
připojit až 31 videoserverů Bosch přes standardní sítě
Ethernet. Řešení založené na technologii RAID je tak
finančně úspornější. Řešení Bosch DVSA typu iSCSI je
ideální k vytvoření sdíleného fondu k ukládání dat pro
videoservery Bosch.

V případě výpadku diskové pole pro digitální video Bosch
upozorní uživatele slyšitelnou akustickou výstrahou.
Jednotky také zajišťují nepřetržité informování správců
systému o svém stavu prostřednictvím různých kanálů,
včetně e-mailu, faxu, vysílání sítě LAN,

depeší SNMP nebo zpráv systému MSN Messenger či SMS,
v závislosti na místní infrastruktuře a požadavcích uživatele.

K zamykatelným zásuvkám pro jednotky instalovaným
v přední části diskového pole Bosch DVSA jsou přes
základní desku nasměrovány 4 kanály nebo 12 kanálů pro
jednotky SATA-II. Zcela bezdrátový design založený na
základní desce zajišťuje eliminaci problémů spojených
s kabelovým připojením a nabízí lepší provozuschopnost.

Diskové pole typu iSCSI pro digitální video
řady DVSA Premium

▶ Úložiště videodat s kapacitou až 5,5 TB
(DVA-12T-12050RA) nebo 8,25 TB (DVA-12T-12075RA)
a předkonfigurovaným zabezpečením podle standardu
RAID 5

▶ Sdílené ukládání přes síť Ethernet

▶ Dvanáct šachet pro pevné disky SATA-II 3 Gb/s
vyměnitelné za chodu

▶ Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu a
možnost vysokorychlostního síťového připojení

▶ Správa polí DVSA prostřednictvím grafického
uživatelského rozhraní Bosch RAIDWatch

▶ Dva porty Gigabit Ethernet

▶ Modulární provedení umožňující snadný servis

▶ Ventilátory s dvojí rychlostí ke snížení hlučnosti
systému.

▶ Šasi s vysokou hustotou vysoké 2 HU určené pro
montáž do 19palcové skříně (racku)
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Pole Bosch DVSA podporuje různé konfigurace RAID
s odlišnými zásadami zápisu, velikostí pruhu a režimy
optimalizace. Pohotovostní obnovení a řada nápravných
mechanismů zajišťují nejvyšší úroveň zabezpečení podle
standardu RAID. Každá jednotka obsahuje jednotku záložní
baterie (BBU), která zabraňuje ztrátě dat při výpadku
napájení.

Ve spojení s komplexními funkcemi firmwaru zajišťují
disková pole pro digitální video Bosch naprostou
spolehlivost a mimořádnou dostupnost dat v současných
prostředích s velmi intenzivním ukládáním videozáznamů.
Výrobní postupy zápisu dat a komplexní proces výběru
pevných disků, které jsou kryty 3letým záručním programem
společnosti Bosch, zaručují vysoce spolehlivé řešení
ukládání dat.

Poznámka pro objednávání:

Odpovídající propojovací kabel SCSI a posuvné kolejničky
pro skříň diskového pole je nutné objednat samostatně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DVA-12T

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Pohled na pole DVSA zezadu.

Program Bosch RAIDWatch Manager je software pro správu
systémů RAID založený na prostředí Java. Nabízí přehledné
grafické uživatelské rozhraní ke konfiguraci a sledování
systémů RAID. Tento program je speciálně navržen ke
správě pole Bosch DVSA.

Systém Bosch RAIDWatch zjednodušuje jinak obtížný
proces konfigurace pole a poskytuje systémovým
integrátorům širokou škálu možností pro pohodlnou správu
systému RAID. Pole Bosch DVSA je vybaveno porty Ethernet
umožňujícími místní a vzdálenou správu. Tento software
dává správcům systému plnou kontrolu potřebnou k tomu,
aby mohli rychle nasazovat, konfigurovat, spravovat a
sledovat úložné podsystémy v místních a vzdálených
umístěních. Užitečná funkce „Jednorázová instalace,
používání kdekoli“ šetří čas a zajišťuje plynulý provoz. Díky
podpoře sítí WAN/LAN může obsluha spravovat několik polí
Bosch DVSA z jediné pracovní stanice.

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Číslo modelu Počet pev-
ných disků

Rozsah napětí Provozní
napájení*

DVA-12T-04050RA 4× 500 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W
(1 197 BTU/

h)

DVA-12T-04075RA 4× 750 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W
(1 197 BTU/

h)

DVA-12T-12050RA 12× 500 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W
(1 197 BTU/

h)

DVA-12T-12075RA 12× 750 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W
(1 197 BTU/

h)

*Příkon je určen na základě maximálních provozních podmínek jednotky.

Špičkový proud 6 A / 115 V AC nebo 3 A / 230 V AC

Příslušenství

Vyžadovány každý rok (1 předem nainstalovaný v diskovém poli)

Záložní baterie DVA-SBBK-00A

Diskové pole DVSA obsahuje desku řadiče, napájecí zdroj a stanovený počet
pevných disků. Další příslušenství je volitelné a slouží k redundanci, záloze
při výpadku nebo k instalaci. Při instalaci do skříně (racku) je třeba použít
posuvné kolejničky.

Položka Typové označení

Sestava pevného disku
(500 GB)

DVA-ADTK-050A

Sestava pevného disku
(750 GB)

DVA-ADTK-075A

Napájení DVA-SPKK-08A

Modul ventilátoru DVA-SFAK-08A

Řadič iSCSI/SATA-II, 2×
hostitelský kanál Ether-
net 1 GB, paměť DDR
RAM 1 GB

DVA-SCIK-12A

Posuvné kolejničky pro
skříň 533–724 mm

DVA-ASRK-28A

Posuvné kolejničky pro
skříň 647–900 mm

DVA-ASRK-36A

Kompatibilní videoservery Bosch

Videokodéry řady VIP X (VIP X1/X2, VIP X1600)

Kamery Dinion IP

G4 Auto Dome
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Mechanické hodnoty

Konektory

Výkon Zástrčka IEC

Port RS-232 (sériový) Audiokonektor, pro rozšíření a servis

Hostitelské porty Dva hostitelské kanály Gigabit Ethernet s konek-
torem RJ-45

Rozměry (š × v × h) 446 × 88 × 490 mm

Hmotnost Přibližně 32,5 kg

Prostředí

Provozní teplota 0 až 40 °C

Přípustná relativní
vlhkost

5 % až 95 %, bez kondenzace

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

Vyhovuje nařízením FCC a CE

Bezpečnost výrobku CE, UL, CB, EN a IEC

Záruka (mimo baterie) 3 roky

Záruka na jednotku zá-
ložní baterie

1 rok

Informace o objednání

DVA-12T-04075RA Diskové pole iSCSI
s 12 šachtami
4 pevné disky, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA Diskové pole iSCSI
s 12 šachtami
12 pevných disků, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Hardwarové příslušenství

DVA-ADTK-075A Pevný disk pro rozšíření
diskového pole, 750 GB

DVA-ADTK-100A

DVA-SPKK-08A Napájecí zdroj
Pro diskové pole Premium s 8 sloty, 350 W

DVA-SPKK-08A

Modul ventilátoru diskového pole DVA-
SFAK-08A
pro 8 a 12 slotů

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A Řadič diskového pole iSCSI DVA-SCIK-12A

Posuvné kolejničky pro skříň diskového
pole DVA-ASRK-28A
pro model DVA-08 a DVA-12, 533 - 724 mm

DVA-ASRK-28A

Posuvné kolejničky pro skříň diskového
pole DVA-ASRK-36A
pro model DVA-08 a DVA-12, 647 - 914 mm

DVA-ASRK-36A
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Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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